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Lugiii' ci' cÍHSog Finia Poioniæ.

Hvað ei’ svo “lalt seiii íi;óðra viiia riiiio . . . o

|)á glcðiu skýn á voiiar-Iiírri bráV

einsog á- vori laiifi skrýðist Iiimlur

jiínar og glæðist Iiugarkjætin
J);í;

og ineðan þrúgna gullnu tárin gliui

og guöa-veigar lífga sálar-il,

þá er þaö víst, að bestu blóinin gró;i

í brjóstuni seinað geta fumlið til.

Látum því, vinir, vínið amlann hressa,

og vonar-stundu köllum þennau dag,

og gesti vora biöjum guö að blessa

og best aö snúa öllum þeirra liag.

Látum ei sorg ne söknuð vínið blambi

þó senn í vina-bópinn komi skörð,

enn óskuin IieiH’ og lieiðurs Iivörjuin I;i

sem beilsar aptur vorri fóstur-jörð.



.J:í, heill og heiður! Haldók okkar góður!

jui hjartans hestu óskum kvaddur serl;

])ví J)ú ert vinur vorrar göinlu inóðíir

og vilt ei sjá að henni neitt se geri.

(jaktú með kallmannsliug að straungu starfi,

studdur við dug og laga-sverðið hjart,

og miðla þrátt af þinnar móður arfi

þeim sem að glata sínum bróðurpart.

Og heill og heiður! hinir landar góðu!

sem hólman gamla farið nú að sj:i,

þíirsem að vorar vöggur áður slóðu

og vinar-orðið fyrst á túngu l:í.

Hainíngjan veiti voru fósturláði,

svo verði mörgum deifðar-vana hrcilt,

allan þann styrk af yðar heggja ráði

sem alúð fjör og kraptar géta veill.

]það er svo tæpt að trúa heiinsins glauuii,

því táradaggir falla stundum skjótt,

og vinir herast hurt :í tímans sti'auiní

og hlómin föln’ á einni hélu-nótt —
því er oss hest að forðast raup og reiði

og rjúfa hvörgi trygð né viuar-koss:

e,nn ef við sjáum sólskinshlett í heiði,

að setjast allir þar og gleðja oss.



og vonar-stundu köllum þennan dag,

og’ gesli vora biðjum guð að blessa

og best að snúa öllum þeirra hag —
því meðan Jirúgna gullnu tárin glóa

og guða-veigar lífga sálar-il,

I)á
er það vúst, að bestu blómin gróa

i brjóstum semað geta fundið íil.


